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Slavili jsme 20 let Charitního i Nového domova

M
Úvodem

ilí přátelé,

léto je v plném proudu, pro mnohé je to časem
oddechu a odpočinku. U nás na Charitě v Otrokovicích to tak
ale úplně neplatí. Naši klienti nás potřebují neustále, a tak
se snažíme sloužit pořád ze všech sil. Společně s našimi
klienty a uživateli našich služeb prožíváme chvíle těžké, ale i
radostné. Vždyť není na světě člověk, který by ve svém
životě neprošel nějakou zkouškou. Takové okamžiky každého
vždy náležitě prověří, ale zároveň můžou i nějak obohatit a
posílit. A důležité je to, aby v těchto situacích tito lidé
nezůstávali sami. Proto si také velmi vážíme všech, kterým
osud druhých není lhostejný.

V následujících stránkách našeho čtvrtletníku se můžete
dočíst, co se u nás v posledním období událo. Největšími
událostmi byly bezesporu oslavy 20. výročí otevření dvou
našich zařízení—Charitního domova (domov pro seniory) a
Nového domova (azylový dům pro matky a ženy v tísni).
Chtěli bychom moc děkovat všem našim dárcům, díky
kterým mohly tyto oslavy proběhnout, i všem, kteří nám s
fungováním těchto našich zařízení jakkoli pomáhají.
Můžete se dočíst i o dalších zajímavých událostech a
aktivitách, které v poslední době proběhly, dozvědět se něco
více o práci našich kolegů z Terénního programu Samaritán
a mnohé další.
Přeji vám všem příjemné počtení :-)
Jan Žalčík
pastorační asistent

20. výročí CHD jsme oslavili
otevřením znovuobnovené zahrady
Krásných dvacet let
svého fungování si v tomto
roce připomíná Charitní
domov Otrokovice.

Po celý rok probíhají ve službě zajímavé akce, které dobu
působení tohoto domova pro
seniory mapují, avšak ta největší se konala ve středu 29.
května. Právě v tento den se
uskutečnila v prostorách domova velkolepá oslava, které
se zúčastnili současní i minulí zaměstnanci domova,
aby spolu s klienty zařízení
oslavili toto krásné výročí.
„Celá akce se nesla ve velmi
přátelském duchu a věříme,
že se všichni skvěle bavili.
Naše pozvání přijali první
dva ředitelé Charity Otrokovice, kteří se na jeho rozvoji
velkou měrou podíleli a dodnes na ně zaměstnanci vzpomínají. Potkali se také lidé,
kteří se mnoho let neviděli a
měli ze setkání obrovskou
radost,“ podotkl ředitel Charity Otrokovice Peter Kubala.
Přítomné hosty i uživatele

služby přišla také pozdravit a
milým slovem potěšit herečka Městského divadla Zlín
Eva Daňková, celým odpolednem pak provázela kapela
Karel Gott Revival Morava,
která svým vystoupením vykouzlila úsměv na tváři všem
přítomným, kteří si s ní rádi
zazpívali všechny šlágry, které během slavnostního setkání zazněly.

Charitní
domov

Vrcholem celého dne pak bylo slavnostní otevření zahrady v atriu Charitního domova, v níž se budou opět odehrávat důležité akce celého
zařízení. Aktuálně v ní nabírají sílu sazeničky rajčat a
paprik, které již brzy naši
uživatelé budou moci ochutnat. „V následujících týdnech
ještě máme v plánu pořídit
motýlí dům, do něhož vysadíme motýly, jejichž housenky si již nyní v domově
hýčkáme, a kteří by se k nám
díky tomuto zázemí měli
vracet,“ těší se Cívelová.
Veronika Slaměnová

Léto v plném proudu
Každé léto u nás na domově je vždy ve znamení spousty různých
aktivit a zajímavostí. Několik z nich vám přiblížíme v následujících fotografiích.

Zahrála nám cimbálová muzika Strunka

Naše
aktivity

Moc nás potěšila návštěva poníků
Poníci Lucinka a Zuzanka zavítali na naši zahradu, aby od našich klientů vyloudili nejeden úsměv a za odměnu od nich dostali i nějaký ten pamlsek :-). Za tuto návštěvu moc děkujeme
paní Pasekové z Halenkovic!

Vznikl projekt „motýlí zahrádka“
Na Charitní domově jsme měli možnost díky ,,motýlí zahrádce“ na
vlastní oči sledovat, jak se housenky transformují do krásných motýlů. Po vylíhnutí jsme je několik dnů krmili a pozorovali a nakonec
jsme je vypustili do přírody.

Oslavili jsme vzácné jubileum
Naše nejstarší obyvatelka oslavila neuvěřitelných 105 let.
„Oslavy, kterou jsme pro naši
nejstarší obyvatelku připravili,
se zúčastnila nejen její rodina,
ale přišla jí poblahopřát také sta-

rostka města Otrokovice Hana
Večerková.
Gratulace si samozřejmě nenechali ujít ani pracovníci domova
v čele s ředitelem Charity Peterem Kubalou.

Na Novém domově jsme slavili
dětským dnem
Velký dětský den uspořádala u příležitosti oslav 20.
výročí svého založení služba
Nový domov Otrokovice. Záštitu nad akcí, která přivítala
více než stovku gratulantů,
převzala starostka města Hana Večerková.

NDO

„Děti měly k dispozici skákací
hrad, mohly si důkladně prohlédnout zvenčí i zevnitř hasičské auto Jednotky sboru dobrovolných hasičů Otrokovice Kvítkovice, stejně jako absolvovat
mnoho stanovišť s úkoly, za jejichž splnění dostaly na konci
milé překvapení. A samozřejmě
A že se jednalo o skutečně po- nechybělo ani oblíbené malovávedenou oslavu, dokazují také ní na obličej,“ popsala vedoucí
atrakce, které byly přítomným služby Veronika Halasová.
k dispozici, a o které byl velký
zájem ještě dlouho poté, kdy
akce oficiálně skončila.

Součástí odpoledne bylo také
několik vystoupení, která si pro
návštěvníky připravily děti ze
Základní školy Trávníky Otrokovice a dále z pohybových
kroužků Domu dětí a mládeže

Sluníčko. Celé odpoledne navíc
probíhala dětská diskotéka pod
vedením zkušeného DJ.
„V rámci odpoledne nám pak
pomáhali nejen pracovníci azylového domu pro ženy a rodiče
s dětmi a DDM Sluníčko, ale
také dobrovolníci z Maltézské
pomoci, za což jim ještě jednou
velmi děkujeme,“ doplnil zástupce ředitele Charity Otrokovice Tomáš Bernatík.
Velmi zajímavou součástí celé
oslavy se pak stala výtvarná
soutěž žáků Základní školy
Trávníky Otrokovice, do níž se
zapojili
svým
hlasováním
všichni návštěvníci dětského
dne. Na stupních vítězů nako-

nec stanuli Barbora Buková a
Adam Halas se shodným počtem hlasů. Na druhém místě
se umístily Tereza Zálešáková a
Adéla Babíčková, kterým porotci také přisoudili stejný počet hlasů. Na odměnu se tak
mohou těšit všichni čtyři výtvarníci.
Veronika Slaměnová

Na výletě s klienty v ZOO Zlín—Lešná

Den ve službě…
Terénní program Samaritán

TPS

Provozovatelem TPS je
Charita Otrokovice. Tato služba spadá do komplexu služeb
pro
lidi
bez
domova.
V současnosti jsme 3 - vedoucí, který sídlí na azylovém domě Samaritán a 2 terénní
pracovníci.
Působíme
v oblasti Zlína, Otrokovic a
okolí. Jsme terénní službou,
protože za našimi klienty docházíme.
Nečekáme
v kanceláři až přijdou, ale
musíme si je najít.

Co přesně děláme?
Naše služba je trochu odlišná
od běžných terénních služeb,
např. Terénní služby rodinám
s dětmi, kde pracovníci docházejí v dohodnutou dobu

domů k rodinám na konkrétní
adresu. Uživatelé naší služby
domov nemají, proto je naší
prací je vyhledávat. Máme samozřejmě vytipovány místa,
kde se obvykle nacházejí. Často se ale přemísťují a někdy je
těžké konkrétní lidi nalézt,
zejména, když se s nimi nutně
potřebujeme setkat. Pak je to
trochu jako hra na kočku a
na myš. Kromě obvyklých lokalit čas od času podnikáme
tzv. depistáže nových míst.
Někdy se tak dostáváme i na
nebezpečná místa, třeba do
squatů v polozbořených stavbách a podobně.
Jakmile se s těmito lidmi
zkontaktujeme, poskytujeme
jim především odborné sociální poradenství, které má za
cíl řešení jejich krizové situace. Pokud je to nutné, poskytujeme jim doprovod na úřady a do lékařských zařízení.
Když potřebují pomoc, kterou
sami nenabízíme, snažíme se
jim danou službu zprostřed-

kovat. Namátkou mohu jmenovat třeba právní nebo dluhové poradenství. Nasměřujeme je na kolegy z jiné služby
nebo je tam doprovodíme.
Práce s našimi klienty je dlouhodobá. Někomu pomůžeme
vyřídit nové doklady, pro někoho se nám podaří zajistit
bydlení, jiného zaregistrujeme na Úřadu práce. Dále je to
o kontaktní práci nebo také
dalo by se říci o doprovázení.
Pokud tito lidé zůstávají na
ulici, monitorujeme jejich sociální a zdravotní situaci. Snažíme se předcházet rizikům a nější než zmíněná sociální pou některých také dalšímu so- moc. Setkáváme se někdy
s názory některých, řekněme
ciálnímu propadu.
nesprávně informovaných liNaším posláním je také podí, kteří říkají, že by se bezdoskytovat lidem na ulici konmovcům pomáhat nemělo,
takt se společenským prostřeprotože si za všechno mohou
dím. Mluvíme s nimi, poskysami. Nakonec ale často změtujeme jim reflexi k jejich žiní názor, pokud se do podobvotní situaci, varujeme je
ných problémů dostane někdo
před rizikovým jednáním.
z jejich blízkosti. To jsou poTakto pomáháme předcházet
tom rádi, že je zde služba,
patologickému chování, které
která jim dokáže pomoct, zase může leckdy zvrhnout
jistí bydlení, pomůže vyřídit
v kriminální činnost.
dávky, důchod apod.
Tím vlastně zároveň prokazuK tomu, abychom byli úspěšní
jeme službu společnosti. Popotřebujeme dobré boty, trpěkud by se hypoteticky přestalivost, dobrou mysl a respekt
la lidem na okraji společnosti
ke každému, byť by byl jakkoposkytovat sociální pomoc,
liv odlišný.
projevilo by se to nárůstem
kriminální činnosti, jejíž potírání by bylo pravděpodobně
Mgr. Vlastimil Paciorek, TPS
mnohem složitější a náklad-

Lidé ve sbírce potravin darovali stovky kilogramů

Aktuality

přes čtyři sta kilogramů potřebných surovin. Zákazníci darovali
celkem 317,587 kilogramů trvanlivých potravin a 128,91 kilogramů drogistického zboží. Nejčastěji se jednalo o těstoviny, konzervy, dětské piškoty a přesnídávky, krupici, zubní pasty, čisticí prostředky a hygienické potřeVelký úspěch přinesla Sbír- by pro děti i dospělé.
ka potravin, která se konala v sobotu 18. května po celé České reVšem dárcům děkujeme!
publice. Velké poděkování dárTomáš Bernatík,
cům posílá také Charita Otrokovice, které zákazníci supermarzástupce ředitele
ketu LIDL darovali v tento den

Stovka poutníků se vydala na Sv. Hostýn
Tentokrát nás přivítalo nezvyklé
zimní počasí a dokonce i sněhové vločky. Ani to nás neodradilo
od pěkně prožitého dne. Prožili
jsme mši svatou a namísto obvyklé venkovní křížové cesty
jsme se přesunuli do kaple sv.
Josefa, kde jsme mohli prožít
májovou pobožnost pod vedením otce Josefa. Ještě cestou domu se autobusem nesl zpěv mariánských písní, kterými jsme
společně děkovali za tento spoDruhé květnové úterý se lečně strávený den.
bezmála stovka našich seniorů
spolu s námi vydala na tradiční
poutní zájezd na Svatý Hostýn. Jan Žalčík, pastorační pracovník

Zveme vás na pouť:-)
Pouť pořádá Arcidiecézní charita Olomouc a je určena pro všechny zaměstnance,
dobrovolníky a podporovatele charitního díla ze všech charit naší arcidiecéze. Neváhejte využít tuto příležitost ke společnému setkání a přidejte se k nám :-)

4. CHARITNÍ POUŤ NA SV. HOSTÝN
Neděle 22. září 2019

8.30 - odchod od hřbitova v Bystřici p/H (lesní cestou
po červené značce)
10.15 - mše sv. (celebruje Mons. Josef Nuzík, pomocný

Jak nás můžete podpořit?
Vyberte si z několika možností:
Na Uličce 1617
765 02 Otrokovice
tel./fax:
577 112 031



Kruh andělů



Hliník



Dobrovolnictví



GIVT



ADS



Firemní dárcovství a sponzorství

577 112 032
Email:
info@otrokovice.charita.cz
Web:
www.otrokovice.charita.cz
Facebook:
Charita Otrokovice
Ředitel:
Ing. Peter Kubala

Více na www.otrokovice.charita.cz/
podporte-nas/

„Kde je vůle, tam je cesta.“

